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Al tiuj medilemaj Persoj, kiuj povas

leg-i averton en la subita levio kaj neatend-

ita formorto de malsaa popolo, tiu i libro

estas dediita.

[7i5i407



Klariga Antauparolo.

iuj propraj nomoj en la originala rakonto

estas vortludoj. Ekzeraple en la angla rakonto

sin trovas la nomo „Noful", kiu estas kunmet-

ita el la du vortoj „no" kaj „fool*', kaj signifas

en Esperanto „ne-malsaulo", alivorte „8aulo".

Alia vorto estas „Grip-til-lah", kunmetita el la

vortoj „grip the tiller", kaj signifas „tenu la

direktilon". Kompreneble oni ne povas traduki

tiujn nomojn en Esperanton kaj samtempe kon-

servi ilian Persan aspekton, kaj tial, la plena

konsento de la atoro, mi elektis verajn Persajn

nomojn anstata la vortludoj. La nomoj en la

traduko povus do plai al iuj legantoj, e al

Porsoj.

Lehman VVendell

Tacoma, Usono.



Kelkaj vortoj de

Kasim.
Nomita „La Akso de Sao".

Kuratoro do Imperia Muzeo on iraz. Atoro de
„La iela Venko de Kalifornio", kaj de ,,Norda

Ameriko sub la Irlandaj Kegistoj".

La niirindaj eltrovoj de Kan-li de Dinif-

Ju-ur klarigis multon pri la liejma vivo de la

Usonanoj. Li malmulte suspektis, kiam li venis

al tiu dormanta kontinento, kian grandan servon
li faros al la historio, a kian entuziasmon liaj

eltrovoj vekos inter la Persaj areologiistoj.

iu esploranto de la antikveco konas tiujn

i faktojn.

Sed por la profito de tiuj, kiuj ankora uenion
konas pri tiu eksterordinara popolo, unue mi
konsilas: vizitu la Muzeon de Telieran, por ke
vi interesiu pri la temo; kaj due, legu librojn,

kiel tiun de Abdul, „Kion ni eltrovis en la

Okoidento", kaj ^Historio pri la Usonanoj", de
Ala-el-Kalaf. La lasta estas plena kaj fidinda

historio pri tiu popolo de post la Respubliko
sub Georgo Vaington is la jaro 1990, kiam
ili malaperis kiel nacio. Tamen mi devas kon-
fesi, ke Ala-el-Kalaf lasas la leganton tre kon-
fuzata pri la periodo inter la buado de la

Protestantoj en 1927 kaj la ekregado de la Ir-

landaiioj en 1940.



Li opinias, same kiel multaj aliaj histori-

iBtoj, ke la Usonanoj estis miksnaskita raso,

klu havis mahnulte da patTiotismo kaj estis nur
imitantoj; nur pligrandigita kopio de aliaj nacioj

ekzistantaj en tiu tempo. Li konsideras ilin

malklera, nerva, malparema popolo kaj donas
al ili nur iom da indaj ecoj. Tio i, kompren-
eble, estas usta; tamen, ili iam prezentos
interesplenan studadon pro ilia rapida kreskado,
ilia granda nombro, ilia mirinda meanika
sagaceco kaj ilia subita kaj proska neklarig-

ebla malapero.
Pri la rieco, lukso kaj lagrada degenero

de la enlanda loantaro; pri la teruraj klimataj

anoj, kiuj tratranis la landon kiel ilo de
falisto; pri la rapida reio de vasta kontinento,
plenplena de miHonoj da plezur-amantaj homoj,
en siientan dezerton, kie ]a suno kaj la luno
L^vice rigardas centojn da ruiniintaj urboj,
— ion i priskribas Ala-el-Kalaf kun efiko

kaj precizeco.



Sur la ipo Testudo

en la jaro 2961.

La lOan de Majo.

Tero antae!

Ab-i-Garm unue ekvidis in, kaj kiam li

kriegis la novaon, mia koro rapide batis de

ojo. La malsataj maristoj jam forgesis siajn

malplenajn stomakojn kaj dancadis irkae sur

la ferdeko. Mi certe ne malpermesis al ili!

Unu monaton da malpleneco sur maltrankvila

maro estas kazo por ia malsaeco. Abdul sola

estas sen entuziasmo. La koro de la mal-

junulo ajnas senviva.

Ni klare vidas la teron, nedinitan strion

la la okcidenta horizonto. Ei la nordokcidento

blovas bona vento, sed kun kruela malhelpo ni

naas antaen, ar Testudo estas peza ipo,
kies lara antaparto kaj grandega malsuprao
igas in ne taga por rapideco.

La tero, kiam ia ipo alproksimias, ajnas
kovrita de arboj, kaj la blankaj ondoj la 1

flava marbordo estas bonvena vidao.

La llau de Majo.

Tiun i posttagmezon ni trovis bonegan
havenon kaj nun en i ankrias.

Ab-i-G-arm opinias, ke ni estas atingintaj

unu el la okcidentaj insuloj, kiun Ali Baba
mencias. Abdul, tamen, estas certa, ke ni estas

pli norde.
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La 12an de Majo.

Kia aiio en Abdul! Li estas la plej juna

homo suripe. Ni iuj ojas kun li, ar niaj

eltrovoj certe estas mirindai. Ci tiun matenon
dum mi ankora estis en mia lito, li enkuris

en la kajuton kaj, forgesinte pri nia diferenco

de rango, li ekkaptis min e la brako kaj penis

fortiri min el la lito. Lia eksciteco estis tiel

granda, ke mi tute ne komprenis liajn vortojn.

Tamen, rapide irante post li, mi miris kiam mi
rimarkis, ke maljunaj membroj povas tiel rapide

transporti maljunulon. Li saltetis la la mal-

lara tuparo kiel katido, kaj mi, kvankam juna,

ne povis tiel rapide sekvi.

Sed kia vidao kiam mi atingis la ferdekon!

Hiera ni tion ne vidis, ar] kiam ni etis

ankron la krepusko jam envolvis la irkaaou.

Rekte antae, meze de la haveno, altiis

grandega statuo, multaju fojojn pli alta ol la

mastoj de nia ipo. Pli malproksime, transe

de la statuo, fluis la lara rivero sur kies akvo
ni nais, kaj ia suprao rebrilis pro la levianta

suno. Oriente, kien Abdul ahnontris per de
ekscito tremantaj fingroj, kuis ruinoj de sen-

lima urbo. Tre malproksimen i etendiis en

la landon transe, e pli malproksimen ol ni per
la okuloj povis vidi. Kaj en la pli mallara
rivero dekstre, du grandaj konstruaoj altiis

en la aeron, kaj, similaj al dunaskitaj fratoj,

iii kvaza gardis la stratojn malsupre. Nenia
sono venis al ni — nenia tlosantajo maltrank-

viligis la supraon de la akvo. Vere, la vidao



similis al la dormado de la Morto. Mi pleniis

de mirego.
.

Dum ni rigardis, ia stranga birdo, simila

al ardeo, leviis kun raka ekkrio de sub la

granda figuro kaj flugis al la urbo.

„Kian signifon havas io ri?" mi ekkriis.

„Kie ni estas?"

„Jes, kie!" diris Abdul. „Se mi nur tion

konus, ho via princa moto, tiam mi povus

doni detalan priskribon. Neniu vojaanto iam

menciis tiujn i ruinojn. La Persa historio ne

enhavas priskribon pri tia popolo. Alaho or-

donis ke ni eltrovu novan mondon."

Post mallonga tempo ni iris teren kaj trovis

nin en antikva strato, kie la pavimo estis kovrita

de herbo kaj floroj, kune kreskantaj en sovaa
malordo. Altaj arboj de granda antikveoo

puis siajn branojn tra fenestroj kaj tegmentoj

kaj faris funebran vidaon. Tamen, ili donis

bonvenan ombron, ar ni trovis la aeron sur

la tero treege varma kaj malfacile tolerebla.

La kuriozaj konstruaoj ambaflanke estas

mirinde konservitaj, e platoj de vitro ankora
staras en multaj el la feraj fenestro-kadroj.

Ni vagis antaen tra la densa herbo, Abdul

kaj mi, tre ekscititaj de niaj eltrovoj kaj armitaj

de la stranga vidajo. La sunhimo havas blind-

igan brilecon, la birdoj ie kantadas, kaj \n

ruinoj estas gajaj per belegaj floroj. Ni baUla
trovis nin en loko kiu iam estis publika parko,

sed nun plejparte nur ombra bosko.

Dum ni sidis sur defalinta kornico kaj ri-

gardis la altajn konstruajojn irka ni, mi de-
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mandis Abdulon, u li ankora ne soias kie ni

estB, kaj li respondis:

„Ankora mi ne scias. La aritekturo
multe similas tiun de antikva Eropo, sed i
klarigas al ni nenion."

Tiam mi diris al li erce: „i tiu instruu

al ni, ho Abdul! la malsaecon de tro multe
da sao. Kiu el viaj lernantoj de la Imperia
Kolegio en Ispahan povus pensi ke ilia respekt-

inda instruisto pri la historio kaj lingvoj povus
viziti la plej grandan urbon en la mondo kaj

tiel malmulte koni pri i!'*

„Viaj vortoj estas saaj, mia Princo," li

respondis; „nemultaj infanoj povus malpli koni."

Dum ni foriris de la bosko mi ekvidis

tonplaton, kiu ajnis havi ian signifon. i
kuis e niaj piedoj, parte kaita per la alta

herbo, kien i estis falinta for de la kolonoj

kiuj in subtenis. Sur ia suprajo sin trovis

strangaj literoj en akra reliefo, tiel videblaj kaj

perfektaj kiel ili estis,l(iam faritaj anta dek
jaroentoj. Mi monlris in al Abdul, kaj ni klin-

iis super i kun avidaj okuloj.

Jen i estas: „Astor House."
„La surskribajo estas antikva angla lingvo,"

li diris.

„,House' signifas domo, sed la vorton
,Astor' mi ne komprenas. Eble i estis la

nomo de iu diao, kaj tie i staris lia templo."

Tiu i klarigo estis sufie bona, kaj ni

irkarigardis pri aliaj signoj.

Niaj paoj kondukis nin en alian straton,

kaj dum ni promenadis, mi esprimis mian sur-
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prizon pro la mirinda konservo de la tonoj,

kiuj ajnis kvaza hakitaj hiera.

„Eu tia atmosfero ruinio estas malrapida,"

diris Abdul. „Mil jaroj almena pasis de post

la tempo kiam tiuj i domoj estis okupataj.

Rigardu la kverkon tie, ekzemple; la arbo mem
estas kreskinta dum almena cent jaroj, kaj ni

scias pro la amaso da falaoj sub i ke jar-

centoj pasis anta ia naskio."
Li esis paroli, ekvidinte surskribajon super

pordo, parte kaita per unu el la branoj de la

kverko.
Subite sin turnante al mi kun rigardo de

triumfo, li ekkriis: „Estas la nia!"

„Kio estas la nia?" mi demandis.

„La informo kiun ni seris." Kaj li al-

montris al la surskribao: „New York Stock

Exc "

Li tremis de ojo.
„Vi estas adinta pri Nu-Jok, ho mia

Princo?"
Mi respondis ke mi legis pri i en la

lernejo.

„Vi estas nun en i!'* li diris. „Ni staras

sur la Okcidenta Kontinento. Ne miro ke ni

konsideris nian vojaon longa!"

„Kaj kio estis Nu-Jok?" mi demandis. „Mi

iegis pri i en la kolegio, sed memoras mal-

multon. u i ne estis ia efurbo de la antikvaj

Usonanoj?"
„Ne ia efurbo," li respondis; „sed ilia

plej granda urbo. i enhavis kvar milionojn

da loantoj."
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„Kvar milionojn!" mi ekkriis. „Vere, ho

Fonto de Sao, tio estas granda nombro por
unu urbo!"

„Tia estas la historio, mia Princo! Plie.

kiel vi scias, por trairi tiun i urbon oni devas
mari multajn tagojn."

,,Jes, i estas senfina."

Li darigis: ,,Strange, ke nur unu vorto

povas tiel multe klarigi! Tiuj feraj konstruaoj,
la granda statuo en la haveno, la temploj kun
pinthavaj turoj, iuj estas skribitaj en la

historio."

Je kio mi rediris ke mi konas mahnulton
pri la Usonanoj krom tio, kion mi lernis en la

kolegio, senatenta nedara kono, ar ili estis

popolo kiu havis por mi ne muUe da intereso.

„Ni sidiu en la ombro," diris Abdul; „kaj

mi rakontos al vi pri ili." Ni sidiis.

„Jam on la daro de dek unu jarcentoj, ];i

urboj de tiu i dormanta kontinento ruiniis en
soleco. E ilian ekzistadon oni forgesis. La
liomoj kiuj ilin konstruis jam de longe mal-

aperis, kaj ilia civihzacio estas nur ombreca
tradicio. La historiistoj miregas tial, ke nacio,

konsistanta el cent milionoj da loantoj, povia

malaperi for de la mondo kiel nebulo, kaj lasi

])ost si tiel malmulte. Sed por tiuj, kiuj konas
iliajn vivmanierojn kaj karakteron, surprizo

estas neebla. Estis nenio, kion ili povis post-

lasi. LaUsonanoj posedis nek literaturon, nek
arton, nek muzikon proprajn. io estis prunte-

prenita. E la vestoj kiujn ili portis estis kopi-

itaj per ridinda precizeco la la modeloj de
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aliaj nacioj. Ili estis vigla, movema, sprita,

avida raso, dediita korpe kaj auime al la^ ko-

lektado de riaoi. Ilia plej efa pasio estis la

vendado kaj la aetado. E virinoj, de alta kaj

malalta rango, pasigis multe da tempo e
marandoj, puante unu la alian, ar iliaj vestoj

estis malsimplaj kaj bezonis plejmulton de ilia

tempo."

„Kia malnobleco!" mi ekkriis.

„Tia i sendube estis," diris Abdul; „sed

ili ne estis sen virtoj. Ilia hejma vivo estis

felia. Viro havis nur unu edzinon kaj kon-

sideris in egala al si mem."

„Tio estas stranga! Sed la mia memoro

ili estis popolo kun elasta honoro."

„Tiai oni konsideris ilin," diris Abdul;

,,ilia komerca honoro estis erco. Ili estis pli

sagacai ol la Turkoi- La estonteco estis ilia

dio, kies profetoj estis la ruzo kai la elpensado.

Ilian febran aktivecon neniu Perso povas

kompreni. Ilia vasta lando estis plena de bruai

industrioi. La nervaj Usonanoj veturis treego

rapide de unu urbo al alia per
^
sistemo de

movado, pri kiu ni povas nur imagi. Sin trovis

voioj kun ferai reloi, sur kiuj malgrandai

domoi kun radoi kuris tiel rapidege, ke tutan

tagvojaon ili faris en unu horo. Grandegai

ipoi sen veloi, antaen puatai per mistera

povo, portis centoin da homoj samtempe al la

plei malproksimaj punktoj de la mondo."

„Kai u tiui i aferoi eetas perditai?" mi

demandis.
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„Ni konas multajn el la povoj," diris

Abdul; „sed la manieron apliki ilin ni ne havas.
Sajnas ke e la elementoj estia iliaj sklavoj.
Urbojn ili lumigis nokte per artefaritaj lunoj,
kies brileco superis la lunon supre. Strangajn
elpensaojn ili uzis per kiuj ili povis interparoli
kvankam malproksime unu de la alia je vojao
da multaj tagoj. Kelkaj el tiuj i elpensaoj
ekzistas hodia en la Persa muzeo. Pro la

superstioj de niaj prapatroj tiuj sekretoj
perdiis dum tiuj malhmiaj jarcentoj el kiuj ni

fine vekias."
En tiu momento ni adis malproksime ia

voon de Josafa Hason; ili estis trovintaj
rivereton kaj ili nin alvokis.

Tian varmon ni ankora neniam sentis.

Apud la rivero, kie nia ipo nais, estis pli

komforte, sed e tie i la vito elstaris sur ni

en grandaj gutoj. Niaj vizaoj brilis kiel fioj.

Estis nia deziro plue esplori sed la stratoj similis

al forno, kaj ni revenis al Testudo . . .

Dum mi hodia posttagmeze sidis sur la

ferdeko enskribante la okazintajojn de la mateno
en tiun i taglibron, Josafa Hason kaj Jafar-el-

Beg alproksimiis, kaj petis permeson preni
malgrandan boaton por viziti la grandan statuon.
Tiam Abdul informis nin ke tiu i statuo en
antikvaj tempoj tenis alte toron, kiu lumigis
la tutan havenon, kaj petis Jafar-el-Beg, ke li

penu eltrovi kiel la lumo estis farita.

Ili revenis irka vespere kun la jena
informo, ke la statuo ne estas el solida bronzo
sed kava, ke ili supreniris la fera stuparo en
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Ib korpon de la figuro, kaj el la supro de i
rigardiB la sipon; ke Jafar-el-Beg en la mal-

lumo Bidiis por ripozi sur neston da flavaj

musoj kun nigraj strioj; ke tiuj i muoj en-

metis pikilojn en la korpon de Jafar-el-Beg,

is li late ekkriis kaj malsupreniris la tuparon
per neatendita lerteco; ke Josafa Hason kaj

aliaj supreniris la levitan brakon kaj fine staris

sur la toro mem; kaj ke la urbo kuis mal-

supre kiel geografia karto, kovrante la landon
mejlojn kaj mejlojn la amba flankoj de la

rivero. Pri la lumigado de la haveno, Josafa

Hason diras ke Abdul eraras; ne estas e signo

de io, kio povus doni lumon — nenia ujo por
oleo a postsigneto de fajro.

Abdul diras ke Josafa estas idioto; ke li

mem iros.

La 13 an de Majo.

Timigan eltrovon ni havis hodia matene.

Veturante iom la la rivero ni esploris

parton de la urbo kie la konstruajoj malsimilas

tiujn, kiujn ni hiera vidis. Abdul opinias ke
ili estis la domoj de la riuloj. Uia formo
similas al briko staranta; iuj estas tre similaj,

neinteresaj kaj tedaj.

Ni rimarkis unu kies fenestraj kovriloj kaj

pordoj ankora staras, sed kiuj rustias for de
la kuriozaj arniroj kiuj subtenas ilin. Per
kelkaj fortaj batoj ni faligis la eksterajn pordojn

en amason da polvo, kaj kiam mi enpais sur la

marmoran plankon interne miaj okuloj ekvidis

neatenditan vidaon. Mebloj, statuoj, mal-
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helaj pentrajoj on polviantaj kadroj, iiguroj
el bronzo kaj arento, speguloj, kurtenoj, iuj
estis tie, sed en ia stato de ruinio. Ni
forbatis la ferajn irmilojn kaj enlasis la lumon
en la jam dum jarcentoj fermitajn ambrojn.
En la unua ambro kuis tapio el Persujol
Kolorperdinta, de tineoj mordita, jam detruita
en lokoj, i kvaza petegis nin per mortantaj
okuloj ke ni portu in for. Mia koro moliis
pro la antikva tapio, kaj mi rimarkis infanan
elrigardon en la okuloj de Omar.

Kiam mi supreniris la iiDaii tuparon al la
etao supre mi esprimis surprizon tial ke drapo
kaj ligno restas preska perfektaj dum tiom da
jarcentoj, kaj aldonis:

„La Usonanoj ne estis tiel malindaj, kiel
ni opinias."

^
„Povus esti," diris Omar; „8ed la Persa

tapio^ estas ja la plej frea objekto, kiun ni
jam vidis, kaj i eble estis antikva kiam ili

aetis in."
Sur tiu i etao ni eniris malhelan ambron,

vastan kaj iam lukse meblitan. Kiam Omar
malfermis la fenestrajn kovrilojn kaj fortiris la

ifonajn kurtenojn ni eksaltis de surprizo pro
la vidajo anta ni. Sur lara lito en la centro
de la ambro kuis homa estao, kun la longaj
haroj ankora sur la kapo. i pli similis al

mumio ol al skeleto. irkae, sur la lito,

kuis imaj fragmentoj de la iam blankaj tukoj
kiuj kovris hi. Sur la fingroj de la maldekstra
mano brilis du ringoj, kiuj altiris nian atenton.
Unu tenis diamanton de alta valoro, la ab'a
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havis safiroin kaj diamantojn plej strange

aranitajn. Ni staris momenton silentaj, kaj

maloje rigardis la estajon.

„Kompatinda virino," mi diris; „kiun ili

tie i lasis sola."

„Esta8 pli eble," diris Abdul; „ke i jam
estis senviva, kaj la amikoj, foririnte eble ure,
ne havis la tempon bruligi la kadavron."

„u ili bruligis la mortintojn?" mi demandis.

„En mia historio estas skribite, ke ili enterigis

ilin kiel terpomojn, kaj lasis ilin putrii."

Kaj Abdul respondis: „Iam estis tiel, sed

poste, kiam ili pli civiliziis, ili forlasis hi

kutimon."

„Cu estas kredeble?" mi demandis; „ke
tiu i virino jam kuis tie i preska mil

jarojn kaj spite tio estas tiel bon© konservita ?"

„Mi, anka, estas surprizita," diris Al)dul.

„Mi povas klarigi la aferon nur pro la granda
sekeco de la aero, kiu sorbas hi fluidajojn de
la korpo kaj tiel malrapidigas putratlon."

Tiam levante karese en la mano iom de

iaj flavaj haroj, li diris:

„i sendube estis juna, ankora ne dudek-
jara."

„u iliaj virinoj estis belaj?" mi demandis.
„Ili estis tre belaj," li respondis; „kun

graciaj formoj kaj belaj vizaoj; plezuro al la

okulo; anka iii estis gajaj kaj spritaj kun
multe da viveco."

Je tio ekkriis Omar:
„Jen estas la unuaj vortoj de vi elparolitaj,

ho Abdul, kiuj kazas min bedari la malaperon
La lasta Usoaano 2
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de tiu i popolo I Estas iam loko en mia koro
por ruianta virgulino!"

„La8u do vian doloron mallonge vivi,"
reapondis Abdul; „ar la Usonaj virgulinoj ne
estis el tiu speco. Ruio estis arto kiun ili

malofte uzis. La modesteco kiun vi amas en
Persa virgulino estis inter ili nekonata. Niaj
timemaj filinoj tute ne similas tiujn produktaojn
de la Okcidento. Ili paadis ]a la stratoj kun
vagemaj okuloj kaj maJruiantaj vizaoj, libere
parolante kun viroj kaj virinoj, maltimaj en
parolo kaj liberaj en maniero, irante kaj venante
la plao. Ili multe konis pri la mondo,
direktis siajn proprajn aferojn, kaj aranis siajn
proprajn edziniojnj ofte anante siajn opiniojn
ili edziniis kun alia ol la fiano."

„Kiel abomene! Kaj u homoj vere povis
ami tiujn i aferojn?" diris Omar tuite. de
malplezuro.

„ajnas tiel."

„Sed la Usona novedzino havis ja la

freecon de sekigita figo."

„i havis," diris^Abdul; „sed tiuj kiuj
konas nur la sekigitan frukton ne sentas la

mankon de la fresa frukto. Sed la virgub^noj
mem ne estis kulpaj. Edukitaj kiel knaboj,
kun la samaj studoj kaj intelekta disvolvio,
la virineca parto de ilia naturo iom post iora
malaperis la la intelekta kreskado de iliaj

cerboj. Intelekta forto estis la celo de la

virina edukiteco."

Tiam ekkriis Omar malplezure:
„Ladu Alaon pro lia helpo en la ekstermo
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de tia popolo!" kaj li foririg de la lito, kaj

komencis irkarigardi eii la ambro. Post
momento li revenis al ni, dirante:

„Jen estas plu da juveloj; anka da mono."
Abdul avide prenis la monerojn.

„Mono!" ekkriis li. „Mono donos al ni pli

da informo ol paoj da historio."

Estis arentaj moneroj de diversaj grand-

ecoj kaj du malgrandaj moneroj el kupro. Abdul
atente studis ilin.

„La lasta dato estas 1957," li diris; „iom
malpli ol mil jarojn; sed la monero eble rondiris

kelkajn jarojn anta ol la virino mortis; anka
eble ili fabrikis in en la sama jaro kiam i
mortis. i portas la kapon de Dennis, la lasta

el la Irlandaj diktatoroj. La supozo, la raso

malaperis anta la jaro 1990 de ilia epoko."

Mi tiam diris:

„Vi neniam rakontis al ni, ho Abdul, la

kazon de ilia malapero."
„Estis multe da kazoj," li respondis. „La

Usonanoj mem estis origine el Angla deveno,
sed popoloj el iuj partoj de Eropo venis tien

i grandanombre. Kvankam la unuaj kiuj venis
estis fortikaj kaj liarditaj, la rezulto de la

klimato sur la posteulojn estis fatala. Ili fariis
plat-brustaj kaj malgrasaj, kun malmulte da
hararo, rompeblaj dentoj, kaj malfortaj digestoj.

Nervmalsanoj al ni nekonataj mortigis multajn.
Infanoj malfacile naskiis. Inter 1945 kaj

1960, kiam okazis la lasta homsumigo pri kiu
ni havas raporton, la loantaro malpliiis
de nadek milionoj is dek du milionoj.

2*
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Klimataj aiioj, neniam vidataj en aliaj landoj,

komencjis en tiu tempo, kaj finis en la daro
de malpli ol dek jaroj, la laboradon jam faritan

facila per nervaj malsanoj kaj malmodera vivado.
La temperaturo ofte dum unu tago malleviis
de brulanta varmo is vintra malvarmo."

Multon similan li rakontis al ni, sed rai

estas tro dormema por skribi plu. Ni esploris

la reston de la domego, kaj trovis multajn
intoresajn aferojn. La mia deziro ni portis

kelkajn objektojn al Testudo.*)

La 14 an de Majo.

Pli varme ol biera. En la posttagmezo
ni ostis remataj la la rivero kaj surteriris por
mallonga promenado. Estas danere ne timi

la sunon.

Ju pli mi lernas pri tiuj i Usonanoj, des
malpli interesaj ili farias. Abdul havas la

saman opinion, kiel mi juas la la interparolo

hodia, dum ni kune promenadis.
Estis tiamaniere:

Kan-Li: Kiel similaj estas la domoj! Kiel
tedaj

!

Abdul: Tiel anka estis la loantoj. Ili

simile pensadis, simile laboradis, manadis; sin

vestadis kaj interparoladis simile. Ili legis la

samajn librojn; ili modelis siajn vestojn la
ordono, sen ia penso pri la grandeco a formo

*) Tiuj ci objektoj estas nun en la mnzeo de
Imperia Kolegio en Teheran.
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de la individuo, kaj precize imitis la modojn de

Eropanoj.

Kan-Li; Sed la mallaraj vestoj de la

Eropanoj certe estis tre nekomfortaj en la

varmego de Usona somero.

Abdul: Tiel ili eble estis. Rigidaj skatoloj

de diversaj formoj ornamis la kapojn de la

viroj. Kuriozaj jakoj kun malvastaj manikoj

kunpremis la korpon. La piedoj pulsobatis

kaj brulis en malvastaj kovriloj el rigida

ledo, kaj tolo rigidigita la ia artefaritii

tnaniero sidis streita irka la kolo.

Kan-Li: Alaol Kiaj idiotoj!

Abdul: Tiaj oni konsideris ilin.

Kan-Li: u vi scias kial ili amis tian ne-

bezonan suferadon?

Abdul: Estis ilia deziro esti similaj al aliaj.

Tio estas natura sento de vulgara popolo.

La 15 an de Majo.

Bona vento blovas hodia el la okcidento.

Ni levis la ankron kaj nais la la orienta

flanko de la urbo. Mi tion faris ar Abdul
trovas la supran parton de la urbo pli ria pri

restaoj ol la malsupran, kiu ajnas dediita al

komercaj aferoj. Ni nais proksime de kaj sub

unu ol la grandaj monumentoj en la rivero,

kaj ni ne povis diveni ian signifon. Multaj

feraj vergoj ankora pendas el la pintoj de iu
el la konstruaoj. Tial ke ili staras la linio,

unu post alia, ni unue opiniis, ke eble ili iam

estis kunligitaj kaj utilis kiel ponto, sed ni
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balda vidis ke ili staras tro malproksime unu
de la alia.

Ni jetis ankroii je irka tri mejloj mal-
proksime de nia antaa ankrio. Supre kaj

malsupre la la rivero, al la sudo, nordo, oriento,

kaj okcidento, la ruinoj etendias nedifinite,

ajne sen fino.

Mi maltrankvilias pri Omar. Li iris sur-

teren kaj ankora ne revenis. Estas nun post
noktomezo.

La IGan de Majo.

Gloru Alanon, mia kamarado vivas! Hodia
matene ni frue surteriris kaj komencis seri lin.

Kiam ni preteriris la konstruajon kiu portas
la surskribajon „ . . . Dorf Astoria" sur ia
antaa flanko, ni ekadis lian voon el la interno

responde al niaj vokoj. Ni eniris, kaj supren-
irinte la ruiniantan tuparon ni trovis lin sid-

antan sur la planko supre. Li havis velintan
kruron pro forte vundita artiko, kaj diversajn

kontuzojn li anka havis. Dum niaj amikoj
konstruis ilon por porti lin for, ni interparolis.

La postsignoj sur la muroj montris al ni ke
iam la ambro estis bela. Dum mi irkae
vagis en la ambro mi malfermis la ruiniantan
pordon de malnova kaaiero kaj sur la putri-
nntaj bretoj sin trovis vitrajoj kaj arilaj potoj

lerte faritaj. Prenante unu, malgrandan vin-

tason el vitro, mi alproksimiis mian kamaradon,
montrante al li ian maldikan tenilon kaj

kuriozan formou. Kiam lia rigardo falis sur
in, liaj okuloj tute malfermiis de surprizego.
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Mi anka rimarkis ektremon en liaj manoj kiam
li etendis la brakon por in tui. Tiam li

rakontis al mi pri sia mirinda aventuro de la

liieraa nokto, sed diris anta ol li komencis:

„Vi scias, ho Princo, ke mi ne kredas
viziojn, kaj mi neniam rakontus la aferon se vi

ne estus trovinta la tason. Mi trinkis la

estintan nokton el tia, donita al mi per
fantoma mano."

Mi estus ridinta, se li ne estus tiel serioza.

Kiam mi faris movon por sidii apud li, li

diris

:

„Gustumu unue, ho mia majstrOjlavinberojn,

kiuj pendas de la tiea muro."
Mi tion faris, kaj je mia gianda surprizo

mi trovis ilin treege bongustaj, pli bonaj ol la

kulturitan frukton de Persujo, pli dolaj kaj

delikataj, malsimilaj al la sovaaj vinberoj, kiujn

ni manas hejme. Mia surprizego ajne plais
al li, kaj kun rido li diris:

„La vinberoj estas neebiaj, sed ili ekzistas;

e pli absurda estas mia rakonto!" kaj tiam li

rakontis sian aventuron.

Estis jene:

Pri tio, kion Omar vidis.

Hiera, post noktio, dum li rapidis ai

Testudo, li falis sur kelkajn tonblokojn, vund-
ante sian maleolon kaj tre kontuzante sin. Ne
povante piediri, li lamiris en tiun i konstruaoa
por tie i atendi nian alvenon la morgaan tagou.

La blekado de lupoj kaj aliaj sovaaj bestoj,

kiuj teliris en la urbo, igis iiu, por trovi



- 24 -

fifuejon, grimpi la ruinojn de la tuparo al la

etao supre. Kiam li sidiis en angulo de la

ambrego venis al lia nazo bongusta odoro de
la vinberoj irka lia kapo. Li trovis ilin

treege bongustaj, kaj manis kun bona apetito.

Li balda poste falis en dormon kiu daris ^
kelkajn horojn, ar kiam li vekiis la luno
estis alte en la ielo, la vooj de la lupoj ne
plu adiis kaj silenta estis la urbo.

Dum li kuis revante, tre okupata pri siaj

propraj pensoj, li iom post iom rimarkis mister-
ajn anojn kiuj kvaza okazis sen lia vido.

ajnis ke ornamita plafono sin etendis super la

ambro. Speguloj kaj koloritaj muroj malrapide a

anstatais la hederon kaj peciintajn brikojn. |
Malforta lumo fariis pli kaj pli forta, is i
plenigis la ambron per blindiga lumo.

Tiam aperis kviete tablo de kurioza formo,
Bur kiu sin trovis floroj kaj amaso da maniloj
el vitro kaj porcelano, kvaza por festeno.

Li vidis gravmienajn virojn kun senbarbaj
vizaoj starantajn irkae en la ambro. iuj
estis nigre vestitaj, kaj iliaj vestoj havis tri-

angulajn malfermaojn sur la brusto por montri
la emizon sube. Li balda trovis ke tiuj i
homoj estas servistoj.

Dum li konfuze rigardegis, eniris aliaj

figuroj duope, kiuj prenis siajn lokojn irka
la tablo. Tiuj i poste alvenintoj, sesdek pli

malpli, estis viroj kaj virinoj irantaj brako en
brako; la virinoj estis rie vestitaj la nekonata
modo, kaj brilis per multekostaj tonoj. La
viroj estis vestitaj simile al la servistoj.
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Ili manis kaj trinkis kaj ridis, kaj pre-

zentis brilan vidaon. Omar stariis, kaj movite

de scivolo kiun li ne povis kontrastari, — ar
li estas senzorgulo kaj ne konas la timon, —
li lamiris for de la muro.

Ili rigardis lin kun surprizo, kaj lia eesto
ajnis tre amuzi ilin. Unu el la gastoj, alta

junulo kun flavaj lipharoj, alproksimiis kaj

prezentis delikatan kristalan ujon plenan de

briletanta fluidao.

Omar prenis in.
La junulo levis alian for de la tablo kaj

signante kvaza salute, li diris per vortoj, kiujn

mia kamarado komprenis, kvankam li uras ke

li ne konis la lingvon:

„ISfi eble renkontos unu la alian je la kvara

de la venonta Julio.*'

Li tiam trinkis la vinon, kaj Omar faris la

samon.
Je tio iuj ridetis kvaza pro la spriteco

de la kamarado, iuj escepte la virinoj, kies

kompatemaj vizaoj parolis pli pri kompato ol

pri sprito. La vino iris al lia cerbo kiam li

in trinkis kaj la objektoj irka li ajnis danci

kaj turnii. Kanteroj de fantazia muziko ad-
iis: tiam, la ritmo, iuj virinoj kun siaj

akompanantoj tre malpeze ekturniadis. Kaj,

dum li moviis la la muziko, lia cerbo kvaza
eldancis el la kapo. La ambro mem, svingante

kaj tremante kun la melodio, malheliis kaj

grade malaperis. La muziko mallate esis.

Ree estis silento kaj la luno supre rigardis

la per hedero kovritajn murojn.
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Li falis kvaza ebria sur la plankon, kaj

ne vekiis is niaj vooj lin vokis.
Tia estis lia rakonto.
Li havas klaran cerbon kaj ne estas mensog-

ulo, sed tiom da viuberoj en malplena stomako
kune kun la febro de la velinta kruro facile
klarigas la okazintajon.

e tagmano ni havis viandon de urso.
Hodia irka tagmeze Mulai, la dua oficisto,

foriris anta la aliaj kaj eniris grandan konstru-
aou, asante leporon. Li estis malsupren ironta
al la kelo, kiam li ekvidis tre proksime de li,

urson kiu malrapide malsupreniris la la mar-
mora tuparo. Mulai ne estas timulo, sed li

turniis kaj kuris pli rapide ol iam antae. La
urso, kiu ajuis havi ludemau naturon, anka
kuris, kaj en proksima persekutado. Bonance
por nia amiko ni estia proksime, alie anstata
mani viandon de urso, eble la urso trankvile
estus maninta Mulaion en la ombraj koridoroj
de Kvin-avenua Hotelo.

La 17an de Majo.

Hodia la tropika varmego bruligas la

pulmojn. Ni ekiris en la mateno preparitaj
resti dura la nokto surtere, kaj esplori la uordan
parton de la urbo. La promeno tra la mola
herbo estis agrabla, sed en la lokoj ne irmitaj
kontra la suno ni estis kiel iioj en poto.
Aliajn konstruaojn ni vidis, e pli grandajn kaj

imponajn ol tiu, kiun ni hiera eniris. Ni volis
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iliu esplori, sed Omar sae kontrae konsilis

iiin, dirante ke la tago farios pli varma je

iu horo kaj ke ni povus esplori ilin dum nia

reveno.

En la norda parto de la urbo sin trovas

multaj religiaj temploj, kies altaj turoj simile

al piramidoj konusias is pinto. Ili estas

kuriozaj aferoj, kaj mirige konservitaj. La in-

terno de tiuj i temploj estas neinteresa. Abdul

diras ke la religiaj ceremonioj de la Usonanoj

ne havis distingajn ecojn. Estis multe da re-

iigiaj kredoj, iuj komplikaj kun sensignifaj

diferencoj inter si. Ciu sekto havis sian pro-

pran templon kaj rifuzis kredi kiel la aliaj. Al

Perso tio i estas ridinda, sed eble al ili i
estis serioza afero. Unu tagon en iu semajno

ili kunvenis; la pastroj legis longajn moralajn

skribajojn de ili mem verkitajn, tiam sekvis

muziko do dungitaj kantistoj. Post la Diservo

ili disiis, kaj ne pensis pri la templo a la

pastro dum ankora sep tagoj. Abdul diras

ke ili ne estis religia popolo. Li anka diras

ke en la temploj sin trovis pleje virinoj.

Posttagmeze ni transiris vastan plezur-

kampon, kiu nun estas sovaa arbaro, sed kun

signoj ankora videblaj de vastaj promenejoj

kaj veturejoj*). Restas avenuo kun bronzaj

statuoj, el kiuj multaj ankora staras en boua

stato, sed ili estas tre ridindaj. Omar kaj mi

*) Malik kredas ke tiu i sendube estas

„Central Park" iafoje menciita en la Usona lite-

ratui*o.
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aiikora rigardas ilin kiel karikaturoju, sed Abdul
estas certa ke ili estas seriozaj klopodoj, kaj

diras ke ia Usonanoj facile kontentiis pri artaj

aferoj.

Ni perdis la vojon en la parko, ne havante
gvidilon kiei en la stratoj de la urbo. Tio i
estis plej bonanca afero, ar pro tio ni faris

mirigan eltrovon.

Okazis la tia maniero:

lom venkitaj de la varmego, ni haltis sur
monteto por ripozi. Dum ni kuis sub la arbo
mi rimarkis kuriozajn skultpaojn sur grandega
bloko al kiu Omar apogis sian dorson. Ili tute

malsimilis tiujn, kiujn ni jam vidis, kaj tamen
ili ne estis nekonataj. Dum mi tie kusis kaj

senzorge rigardis ilin subite venis al mi en la

kapon ke ili estas Egiptaj. Ni tuj komencis
studi ilin, kaj trovis je nia surprizo obeliskon el

Egipta granito, kovrita per hieroglifoj pli an-

tikvaj je miljaro ol la plej antikvaj monumentoj
de la lando.

Vere, ni estis konfuzataj!

„Kiam la Egiptoj invadis Usouon?" de-

mandis Josafa Hason, kun solena elrigardo,

kvaaa li volis rememorigi sin pri dato.

„Neniu Egipto iam adis pri Usono," diris

Abdul. „Tiu i obelisko finiis dudek jarcent-

ojn anta ol la unua Usonano esis sui. Sen-
dube ili alportis in tien i kiel kuriozaon,
same kiel ni alportos al Persujo la bronzan
kapon de Georgo Vaington."

Ni longe studis la monumenton, kaj mi
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pensis ke Abdul malkontentiis tial ke li ne

povis porti in for.

Anka dum ni estis en tiu i parko ni

venis al alta turo, sola staranta, kaj grimpis al

la Bupro, kie ni uis vastegan vidajon.

La grandeco de la urbo estis miriga.

Mejlojn malproksime en la rivero nais
Testudo, blanka ero sur la akvo. ie irkae
is la limo de nia vido estis ruinoj, kaj ruinoj,

kaj ruinoj. Pli melankolia vidao neniam ek-

zistis. La blua ielo, la hela sunbrilo, la bon-

odora aero kun la belaj floroj kaj kantantaj

birdoj nur igis in pli maloja. Ili ajnis

mokao.
Ni nun starigis nian tendon por nokti kaj

mi ne plu povas skribi. Nekalkulebla amaso
da flugantaj insektoj kolektias irka ni kun
malaminda zumado, kaj mordas nin preter nia

tolero. Ili estas pesto trifoje malbenita.

Mi diris al Abdul, ke lia teorio pri la eks-

termo de la Usonanoj estas fabelo por tiuj,

kiuj neniam estis tie i. Neniu homo sen leda

hato povas travivi duan nokton.

La 18an de Majo.

Kompatinda Hason estas pli ol malsana.

Li renkontis en la estinta nokto nekonatan
beston, kaj lia malvenko estis malnobla. La
besto, beleta estajo, tro simila al katido, sin

trovis proksime, kaj Hason, kun malofta kurao,
lerte jetis sin sur in.

Kaj tion, kio do okazis, neniu el ni povas
precize diri. Kaj Hason! Mankas vortoj. Li
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portafl knn si odoron snfie fortan por dezert-

i^i tutan provincon. Ni devis lasi lin snrtere

kaj sendi al li novajn vestojn.

Vere, tin i estas lando de surprizoj.

Niaj manoj kaj vizaoj ankora doloras

pro la mordantaj insektoj, kaj ajnas ke la

parfumo de la odora katido neniam forlasos nin.

Abdul estas felia. Ni trovis centojn

da metalaj blokoj, el kiuj la plej malbona
la lia diro estos la gemo de muzeo. Ili

estis trovitaj de Taki-u-Din en la subetao de
alta konstruao, iuj zorge metitaj sur ferajn

bretojn. La klarigo kiun ili donas al ni pri la

moroj kaj kutimoj de i tiu ridinda popolo igas

ilin plej altvaloraj al historiistoj.

ajnas al mi ke Abdul iom uas sidi sur

la malvarmeta ferdeko de Testudo kaj rigardi

Josafa' Hason' piedirantan tien i kaj tien sur

la ruinoj de malproksima kajo.

La 19an de Majo.

La aero estas pli malvarmeta. Ab-i-Garm
pensas ke ventego minacas.

E Abdul estas konfuzita pri la ligna figuro

kiun ni hiera alportis al la ipo*). i estas

bone konservita, kun la barbaraj koloroj an-

kora freaj sur i. Ili trovis in starantan

en malgranda butiko.

*) La „Iigna figuro" estis skulptao vepre-

zentanta Indianon. En Usono tiaj skulptaoj, la
malnova kutimo, ofte trovias anta la pordoj de

cigar-vendejoj. — Rim. de la tradukinto.
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Kiamaniere la Usonanoj acloriR tinjn i
idolojn, kaj kial ili staris en malgrandaj butikoj

kaj neniam en la grandaj temploj, eetas mistero.

i portas siir la kapo diademon el plumoj, kaj

dum ni eidis kaj fumis sur la ferdeko tiun i
vesperon mi diris al Abdul ke eble i estas la

bildo de iu Usona nobelo. Je kio li diris ke
ili ne havis nobelojn.

„Sed la Usonanoj de altranga sango," mi
demandis, „u ili ne havis titolojn?"

„Nek titolojn nek altrangan sangon," li re-

spondis. „Kaj tial ke ili iuj havis la saman
devenon kaj venis al tiu i lando nur por pli

bone prosperi ol hejme, iu el ili estis estimata
a malestimata la sia riajo. Tial ke ili multe
respektis monon, tio estis kontentiga distingilo.

La rezulto estis ke la familioj, kiuj posedis
riaon dum kelkaj generacioj, kvaza fariis
aristokratoj. Tiu i supera klaso pasigis multe
da tempo e sportoj kaj amuzaoj kaj elspezis

multe da mono, ar ili treege atis la paradon.
Ilia intelekta kresko estis malforta, kaj ili havis
malgrandan influon ekster socialaj aferoj. Ui
imitis la manierojn de eksterlandaj aristokratoj.

Ui estis tre atentaj al vagantaj nobeloj el

fremdaj landoj. E parencojn de titoluloj ili

salutis kun plej varma entuziasmo.**

Tiam mi diris al li: „Sed klarigu al mi,
ho Abdul, kiel tiu i malprofunda nacio povis
farii tiel potenca."

„Ili estis potencaj nur la nombro kaj ne
sufice fortaj por porti la sukceson. En la

komenco de la dudeka jarcento — la ilia
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kalkulo — grandegaj riajoj amasiis en unu
tago, kaj la Usonanoj ebriiis de mono."

Je kio mi ekkriis: „Ho lando de plezurego!
Car multe da mono ojigas!"

Sed la maljunulo skuis la kapon: „Tre
vere, ho princo ; sed la rezulto estis treege mal-
felia. La grandegaj riaoj regis ion, e la
registaron de la lando kaj la juristaron. Per
financaj ruzoj ili amasigis fablajn monsumojn.
Junuloj senmoraliis, ar honesta industrio kun
moderaj profitoj estis por ili ridindajo."

„Vere, tio estas la la naturo!" mi diris.

,,Sed en lando kie iuj estis riaj, u sin trovis
iuj, kiuj volis fari la malaltajn laborojn? ar
neniu volas oveli koton kiam la posoj estas
plenaj de oro."

„Ciuj ne estis riaj. Kaj kiam la malriuloj
anka fariis avaraj tiam ili fariis batalemaj.
Tiam komenciis socialaj malpacoj kun sango-
voro kaj ruinio."

La 20an de Majo.

Glacia vento kun phivego el la nordoriento.
Hiera ni spasme spiris pro la varmega aero.
Hodia ni tremas en vintraj vestoj

La 21an de Majo.

Same kiel hiera. Al la plimulto de ni estas
malvarme. Miaj dentoj tremas kaj mi estaa
kaj varma kaj malvarma. Ventego pli malbona
neniam emis irka ipo. Omar nomas in la

kriegantaj vooj de la cent milionoj da Usonanoj
kiuj sendube pereis en simila vetero.
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La 16aii cle Junio.

Estas multaj tagoj de kiam mi tuis i
tiun taglibron. Abomenan malsanon mi havis,

kiu detruis energion kaj kuraon. i kvaza
similis al febro, kaj tamen miaj merabroj estis

inalvarmaj. Mi ne povus in priskribi e se

mi volus.

Abdul eniris la kajuton hodia vespere kun
kelke da metahij platoj kaj parolis pri ili. Li
tute ne respektas la intelektojn de la antikvaj

Usonanoj. Mi pensis momenton ke li kontra-
diris sin, sed li estis prava kiel kutime. Estis

jene:

Abdul: Ili multe legis.

Kan-Li: Vi jam diris al ni ke ili ne havis
literaturon. u ili multe legis nenion?

Abdul: Vere, vi estas in dirinta! iutage
ili publikigis vastajn paperfoliojn en kiuj ili

plej detale priskribis iujn krimojn. Ju pli

terura la krimo, des pli preciza la priskribo.
Teruroj estis ilia efa ojo. Skandalojn ili en-
glutis kun malsataj okuloj. i tiujn kronikojn
pri krimo kaj abomenajoj ili eldonis cent-milope.
Preska iu familio en la lando legis ilin.

Kan-Li: Kaj u tio anstataislaliteraturon?
Abdul: Jes.

La 20an de Junio.

R-ee ni estas sur la maro; malproksime de
Nu-Jok je dutaga vojao. Nia decido estis

subita. Abdul, en malfelia momento, trovis
inter tiuj malbenitaj platoj geografian karton
de la lando, kaj sekve de tio li sentis fortegan
La lasta Usonano a
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deziron viziti unu urbon nomitan „Wa8hington'*.
Mi anceliis kaj fine konsentis, malsae mi
pensas, ar la ipanaro sopiras al Persujo. Kaj
tiu i urbo kuas enlande apud rivero. Li
diras ke i estis ilia plej belega urbo, la reg-
istara sidejo, la efurbo de la lando. Ab-i-
Garm juras ke li in povos trovi se la karto
estas vera.

Hason ankora manas sola.

Hodia posttagmeze ni ripozis sur la ferdeko,
dum Testudo kviete nais suden. Tero vidiis
la la dekstra flanko de la ipo, nedifinita strio
la la okcidenta horizonto.

lom post tagmezo, dum ni preternais la
ruinon de giganta turo — eble lumturo —
Abdul subite ekstaris kaj irkarigardis. Tiam
li alparolis Ab-i-Garmon, demandante je kiom
da mejloj ni estas malproksime de la Nu-Joka
haveno. La respondon mi jam forgesis, sed i
treege ekscitis la maljunulon. Mi rimarkis ne-
kutiman brilon en liaj okuloj, anka ektremon
de la fingroj dum li almontris la maron irkaan,
kaj ekparolis:

„Sub ni, la fundo de 1' maro estas kovrita
de feraj ipoj — ruinoj de grandiozaj milit-
iparoj — la plej potencaj en la homa historio!"

Tuj ni iuj interesiis.

„Kiuj militiparoj ?" mi demandis. „Kaj
kio detruis ilin. u estis batalo?"

^
Abdul: Batalo, grandega ekster la koncepto

de iu Perso; konflikto en kiu la maro skuiis
kaj la ielo disiriis per la tondrado de feraj
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monstroj. Unu el ili estis sufie potenca por
dispecigi en atomoin tutan aron da Testudoj.

Jafar-el-Beg: Vere! Tio estas rakonto facile

dirita, sed i tute ne estas kredinda. En Test-

udo mi sentus min sufie forta por kontrastari
iujn el viaj infan-fabelaj mirindajoj.

Abdul: Saa vi estas. ar la perdo de
via cerbo, Jafar-el-Beg, ne povus influi vian

parolon.

Je kio iuj ridegis, kaj Jafar-el-Beg silentis.

Kau-Li: Rakontu al ni pri tiu i batalo,

ho Abdul. Mi memoras nun ke mi iam legis

pri i en la kolegio. Tiujii i detalojn pri la

antikva historio mi forgesas. Kiamaniere i
okazis?

Abdul: Mi jam diris ke la Usonanoj estis

avaraj. Kaj ilia avareco, fino, okazigis tiun i
militon. Per partiaj leoj ili havigis al si la

leonan parton de la komerco de la mondo. Tio
haltigis la prosperon de aliaj nacioj, is fine la

plej potencaj nacioj de Eropo kombiniis por
memdefendo kontra i tiu ion-sorbanta avid-

eco. Ili amasigis mararmeon plej grandegan.
Tiam, trans la oceano, venis la fera malamiko.
Kaj tie i, sur la loko kie ni nun naas, ili

renkontis la Usonajn ipojn.
Kan-Li: Kiom da ipoj entute?

Abdul: La Usonanoj havis okdek grandajn
ipojn el fero, kaj multajn pli malgrandajn
ipojn. La malamikaro havis ducent kvardek
grandajn ipojn, iuj el fero. Anka pli mal-
grandajn ipojn por diversaj celoj ili havis.

3*
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Kan-Li: Alao! Malbona afero por iiiaj

avaraj amikoj! Kaj tial ke ili estis iiacio da
komercistoi ili eble malatis la miHton.

Abdul: Pri tio Ja historiistoj malkonscntas.
La la Usonanoj mem ili estis potencaj milit-
istoj. Sed iuj tiamaj verkistoj donas alian
ideon. Ala-el-Kalaf estas certa ke ili estis
timuloj, malfortaj en korpo kaj spirito, sed ofte
tre bonancaj. La mia opinio i tiu batalo
etas plenan lumon sur la aferon. Tago simila
al tiu i i estis, anka en Junio, kiam la
Eropanoj, naante norden la la marbordo
por kapti Nu-Jokon, renkontis la Usonan ad-
miralon Bedford kun liaj okdek ipoj. Kaj la

batalo ne longe daris.
Kan-Li: Vere, mi kredas vin! Tial ke la

Eropanoj liavis po tri ipoj kontra unu mi
donus al ili irka duonan tagon, posttagmezon
similan al i tiu, por sendi la avarulojn al la

fundo.

Abdul: Via konjekto estas bona, ho princo,
rilate al la daro de la milito. i daris uste
someran posttagmezon. Sed estis la Usonanoj
kiuj sendis la malamikojn al la fundo. Kaj la

maro sub niaj piedoj estas kovrita de feraj

korpoj.

Kan-Li : Diablo ! Se tio estas vera rakonto,
kaj mi ne dubas, la avaruloj ne estis tute
malindaj.

Omar: Kiam tio i okazis?
Abdul: Eu la frua parto de la dudeka jar-

cento. Mi ne memoras la daton, sed in neniam
forgesis la Usonanoj. Certe ili juste fieris, ar
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©n tiu tago ili faris mirindaojn. Admiralo
Bedford foje estis irkaata de dekduo da
Germanaj militipoj. Kaj jen! li detruis iujn!
Kaj el Franca kaj Rusa iparoj li detruis

egalan nombron; anka kelkajn Britajn kaj

Italajn ipojn.
Omar: Diahlo! Bonega afero!

Abdul: Jes. Aliajn miraklojn faris la Uson-
anoj en tiu tago. Teksas, ipeto kun pinta

antaparto, enpremegis truojn en dudekon da
grandaj ipoj, kaj la akvo englutis ilin. Anka
alia ipeto, longa kaj mallara, kaj de la Uson-
anoj elpensita, faris grandajn difektojn. Tiu i
mirinda maino nais tien i kaj tien inter la

fremdaj ipoj kaj ilin difektegis. Multe da gloro

la komandanto havigis al si.

Ab-i-Garm: Kaj kiom da ipoj perdis la

Usonanoj ?

Abdul: Raportoj estas kontradiraj. La
iu Usonano ili ne perdis iun ipon, sed la
aliaj atoritatoj ili perdis kelkajn.

Kan-Li: Bonega batalo! Sed u vi povas
klarigi kiel tia malsupera popolo povis subite

farii heroa?
Abdul: La Barnes, frua Brita historiisto,

iii estis mirige bonancai sur la akvo. Kaj tiun

diron subtenas iu Hispana admiralo, Molino,

kiu opinias ke la Usonanoj, pro tio ke ili estis

malpia popolo, estis helpataj de la diablo.

La 2an de Julio.

Ni estas en la rivero kiu kondukas al

„Wa8hington". Ab-i-Garm diras ke ni vidoa

in morga. La rivero havaa malpuran koloron.
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La 3an de Julio.

Ni vidas aiita ni la ruinojn de granda
kupolo, anka tre altan kolonon. Eble ili apart-
enas al la urbo kiun ni seras.

La 4an de Julio.

Neniam ni forgesos i tiun daton. En plej
gaja humoro ni forlasis Testudon tiun i matenon,
sen ia ideo pri la teruraj okazontaoj, kiuj
atendis nin. Cirka tagmezo mi surteriris,

akompanata de Abdul, Omar, Josafa Hason,
Jafar-el-Beg, Mulai la unua oficiro, Amad la

kuiristo, Taki-u-Din, kaj du maristoj. Nia maro
us komenciis, kiam maltrankviliga eltrovo
konsternis nin. Ni estis haltintaj la peto de
Abdul, por studi iujn surskribaojn sur tono,
kiam Omar, kiu us ekiris, subite haltis kun
surprizita ekkrio. Ni rapidis al li, kaj tie, en
la mola tero, sin trovis postsignoj de homaj
piedoj

!

Mi ne povas priskribi nian surprizon. Ni
decidis sekvi la postsignojn, kaj balda trovis,

ke ili kondukas nin al la granda kupolo pli

rekte ol ni mem povus iri. Nia eksciteco estis

neesprimebla. Tiuj el ni, kiuj portis defendilojn,
tenis ilin pretaj. La vojeto estis nemulte uzata,
sed i estis klare videbla. i serpentis inter
defalintaj fragmentoj kaj ruiniantaj statuoj,

kaj kondukis nin la lara avenuo inter kon-
struaoj de vasta grandeco kaj solideco, kiuj

multe superis iujn, kiujn ni vidis en Nu-Jok.
i aspektis kiel urbo da monumentoj.
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Dum ni supreniris la monteton al la granda
templo kaj vidis in tra la arboj, kiuj sin levis

super ni, ni miris pro ia grandeco kaj belegeco.

Niaj okuloj vagis kun plezuro super la masiv-

ajn kolonojn. Ciu estis hakita el unu bloko,

kaj ili estis ankora blankaj kaj freajkvazanove
faritaj. La vojeto kondukis nin sub unu el la

malsupraj arkaoj de la konstruajo, kaj ni al-

venis al la alia flanko. Tiun i flankon ni

trovis e pli belega ol la alian. Ce la meza
parto sin trovis tuparo de admirinda vasteco,

nun disfalanta kaj en multaj lokoj havanta
kreskantajn florojn kaj herbon.

Silente suprenirante tiun i tuparon, dum
la aliaj sekvis, mi ekvidis du homajn piedojn

kun la plandoj al ni, lokitajn sur la balustrado

supre. Per signo mi atentigis Abdul' pri ili,

kaj la okuloj de la maljunulo ekbrilis de ojo.
u i estas Usonano? Mi konfesas ekscitecon

pro la ebla renkonto. Kiom de ili estis tie?

kaj kiamaniere ili akceptos nin?

Rigardinte mian r.reton por vidi u iuj
estas tie, mi kurae supreniris la aliajn tupojn
kaj staris anta li.

Li ripozis sur stranga kvarpieda seeto,
kaj tenis siajn piedojn sur la balustrado, nivele

kun la kapo. Vestita de feloj kaj maldelikata

tofo li multe similis al asisto, kaj li trank-

vile rigardis min, kvaza Persa nobelo estus

iutaga gasto. Tia akcepto ne plais al mi,

preoipe ar li restis sidanta, kaj e ne demetis

la piedojn. Li skuis la kuriozan kapon kelkajn

fojojn kvaza tio estus sufia saluto.
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Por konservi inian propraii indecon anta
miaj kamaradoj mi ne povis permesi ke la bar-

baro sidu, kaj per signo mi petis lin ke li star-

iu. Li respondis neentile kraante el la buo
brunan fluidajon trans la balustradon anta li.

Tiam rigardante min per kvaza ridonta, sed
samtempe serioza vizao, li diris ion per ne-

muzika voo, kion mi ne komprenis.
Je tio Abdul kiu komprenis unu a du

vortojn rapide alproksimiis kaj alparolis lin eu

lia propra lingvo. Sed la barbaro malfacile

komprenis, precipe pro la elparolo de Abdul.
Tiu i poste diris al mi ke la lingvo de la viro

nemulte malsimilas la lingvon de la Usonanoj,
kiel ili in skribis anta dek unu jarcentoj.

Kiam fine li stariis parolante kun Abdul,
mi povis pli bone observi lin. Li estis alta

kaj osteca, kun malgracia nuko, kaj aspektis

ce la unua rigardo, kiel viro kvardekjara. Ni
decidis poste ke li havis malpli ol tridek jarojn.

Lia flava hato kaj manko da haroj igis lin

aspekti multe pli maljuna ol li estis. Lia mieno
anka surprizis min. i esprimis profundan
malojecon, tamen liaj okuloj estis plenaj de
gajeco, kaj lia buo senese esprimis mokadon.
Mi mem no atis lian manieron. Li ne ajnis
impresata de tiom da fremduloj, kaj tenis sin

kvaza estus negrave u ni lin komprenas a
ne. Sed Abdul poste informis min, ke li faris

tre multe da demandoj pri ni.

Jen kio Abdul eksciis: Tiu i Usonano kun
lia edzino kaj unu maljuna viro estis la solaj,

kiuj reatis el lia raso. Tridek unu mortis tiun
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i someron. Eii antikvaj tempoi la laiido en-

havis multajn milionojn de liaj samlandanoj. Ili

estis la plej potenca nacio en la mondo. Li ne

povis legi. Li havis du nomojn, unu estis

„Jon", la alian li jam forgesis. Ili lois en ci

tiu templo, ar i estas malvarmeta. Kiam la

templo estis konstruita, kaj por kia celo, li ne

povis diri. Li almontris al hi Okcidento, kaj

diris ke la lando tie estas kovrita de ruin-

iintaj urboj.

Kiam Abdul diiis al li, ke ni estas amikoj,

kaj donacis al li belegan asist-trnnilon, li

etendis al li sian dekstran manon kaj tie tenis

in. Momente Abdul rigardis in mire, kiel

faris iuj, tiam kun subita inteligenteco li ek-

kaptis la etenditan manon en sian propran, kaj

movis in supren kaj malsupren. Tio i estis

interesa, car Abdul informas nin, ke tiamaniere

]a Usonanoj salutis unu la alian.

Dum io tio ci okazis, ni eniris grandan
rontlan salonon sub la kupolo. Tiu ci salono

estis vastega, kaj ankora restis signoj de

antaa belegeco. La la muroj sin trovis mar-

moraj statuoj irkaitaj de hedero, kaj ili ri-

gardis nin per melankoliaj okuloj. Tie i ni

anka renkontis maldikan maljunulon, kies

senhara kapo kaj senbarba vizao preska igis

min ridi.

La peto de Abdul nia mastro kondukis
nin en kelkajn el la pli malgrandaj ambroj
por montri al ni la vivmanieron de la Usonanoj,
kaj estas neeble imagi pli patosan miksajon de

gloro kaj ruinio, de rieco kaj malrieco, de
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civilizaoio kaj barbareoo. Malnovaj mebloj,
pladoj el arento, bronzaj iiguroj, e altvaloraj
pentraoj estis disetitaj en la ambroj, flanke
de la plej primitivaj iloj. Estis klare, ke la
antikvaj artoj jam de longe estis forgesitaj.

Kiam ni revenis al la ronda salono nia
mastro momente malaperis en ambron, kiun li

ne estis montrinta al ni. Li revenis portante
tonan vazon kun malgranda kolo, kaj lin sekvis
knabino, kiu portis pokalojn el kupro kaj stano.
Tiujn i i metis sur defalintan parton de la
kupolo, kiun ili uzis kiel tablon.

La knabino estis interesa. Si havis belan
kapon, delikatajn trajtojn, flavan hararon, bJu-
ajn okulojn, kaj paceman malgajan mienon, kiu
tuis mian koron. Se i estus estinta malbela,
la tago estus havinta tute alian finon.

Ni iuj salutis in, kaj la Usonano diris
kelkajn vortojn, kiujn ni prenis kiel prezentajn
vortojn. Li plenigis la pokalojn el la tona
vazo, kaj tiam dirante ion, kion Abdul ne kom-
prenis, li etendis sian pokalon kun stranga mov-
eto kaj metis in al siaj lipoj. Kiam li tion
faris Omar ekkaptegis mian brakon kaj diris:

„La usta gesto de la fantomo!"
Kaj tiam kvaza al si mem. „Kaj hodia

estas la kvara de Julio."

Sed li trinkis, kiel faris iuj, ar nia soifo
estis forta kaj la odoro de la ora fluidao estis
plej alloga. i havis pli varmegan guston ol

la fajroj de la infero. i anka estis tre po-
tenca kaj tre gajigis la Sbntoju. Ni tuj fariis
feliaj.
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Knj estis tiam ke Hason faris senp)?udentan

agon. Estante proksime de la knabino kaj tre

impresita de ia beleco, li alparolis in kiel

Hura-al-missan*), kion, kompreneble, i ne

komprenis. Sed tio ne sufiis al li; li poste

metis siajn brakojn irka ian talion kun la

intenco kisi in. Tre timigita, si penis liberigi

sin. Sed Hason, tenante ian belan mentonon
per la alia mano, estis preska metinta siajn

lipojn al iaj, kiam la maljuna viro levis sian

pezan bastonon kaj faligis in kun kruela ra-

pideco sur la kapon de nia kamarado. La frapo

de la bastono sur la fortan kranion sonadia

en la kupolo kaj eis tra la malplenaj koridoroj.

Josafa Hason palpebrumis kaj sanceliis.

Tiam, kun furiozeco en la vizao, li kuregis

sur la maljunulon.

Sed tiam la juna Usonano enmiksiis. Li

rapide alproksimiis, forte fermis sian ostecan

manon kaj kun miriga rapideco ovegis in an-

taen, tiel rekte ke i renkontis la vizaon de

Hason, kaj li, je nia surprizo, subite kaj neentile
sidiis sur la marmoran pavimon, kaj la sango
elkuregis el la nazo. Li estis kompatinda vidajo.

Pro tio ke tiamaniera batalo estis por ni

nekonata, ni estis tre konsternitaj, kaj opiniis

ke li estas mortigita. Jafar- el-Beg, fortega

luktisto, kun potenca korpo, furioze kuregis

sur la Usonanon por kiu mi tremis. Sed la

brakon li ree elovegis, kaj Jafar-el-Beg anka

*) La plej anela el virinoj.
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sidiis. Maloja speittaklo i estis, kaj la koro
de iu Perso forte ekbatis.

e tiu i tempo Hason ree staris, purpurii
de kolero. Kun levita glavo li kuregis Bur
nian mastron. La maljuna viro metis sin inter

ilin. Hason kun senpripensa krueleco, frapegis

la kapon, kaj streis lin sur la plankon. Mo-
menton la junulo staris konsternita, tiam ek-

kaptante la bastonon de la maijunulo — peza
bastono kun fera pinto — li saltegis antaen,
kaj, pli rapide ol vortoj povas diri, donis teruran
frapon sur la kapon de Hason, kiu falegis al la

planko kun rompita kranio.

Cio tio i okazis en momento, kaj freneza
konfuzo sekvis. Miaj kamaradoj eltiris siajn

defendilojn kaj kuregis kontra la Usonano.
La knabino kuris antaen a de teruro a por
protekti sian amanton, mi ne scias, kiam sago
el la pafarko de maristo trapikis ian koron.

Tio donis al la Usonano la energion de
dekdu homoj.

Li senkonsciigis bravan Mulai' per frapo,

kiu mortigus bovon. Pri tia furiozeco mi ne havis
koncepion. Li malaltigis sian bastonon kiel

fulmofajron el la ielo sur la kraniojn de la

Persoj, tamen li iam alproksimiis la pordon
por malhelpi siajn malamikojn irkai lin. Kvar
el nia nombro, en tiom da minutoj, sekvis Hason
al la planko. Mulai, Jafar-ei-Beg, Taki-u-Din,
kaj Zenjan, maristo, kuis streitaj sur la pav-
imo, iuj mortintaj a treege vunditaj.

Tiel subite okazis tio i, ke por mi i
preska ne ajnis realao. Mi kuregis antaen
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por haltigi la batalon, sed li malkoiiiprenis iniaii

celon, kaj per potenca frapo faligis niian glavon

el inia mano, kaj estis us levinta la bastonon
por doni al mi la duan frapon, kiam brava
Omar enpais por savi min, kaj subite puegis
sian glavon al la viro. Sed ho ve! la Usonano
defendis sin per frapo e pli rapida, kaj mal-

altigis sian bastonon tiel rapidege sur la kapon
de mia kamarado ke i kuigis lin kun la aliaj.

Kiam Omar falis, mi rimarkis ke la Usonano
liavis multajn vundojn, ar miaj kamaradoj faris

multajn sovaajn atakojn. Li anceliis kiam
li movis sin al la pordo, kaj li apogis sin al la

muro momenton, dum la okuloj renkontis la

niajn kun elrigardo de batalemo kaj malestimo,

kiun mi volonte forgesus. Tiam la bastono

falis el lia mano; li ancelie iris al la granda
portiko, kaj falis peze al la pavimo. Abdul
kuris al li, sed li estis senviva.

Kiam li falis, mirinda afero okazis — neebla

afero, kiam mi pensas pri i, sed Abdul kaj

mi vidis in klare.

Anta la vasta tuparo kaj sidanta kontra
tiu i pordo eatas granda statuo de Georgo
Vaington. Kiam la Usonano ancelie falis

sur la portiko, kun manoj etenditaj kaj kun la

Morto en la koro, tiam i tiu statuo malrapide

mallevis la kapon kvaza por danki pro kuraa
batalo.

Eble i estis la maloja akcepto de mal»

dola fino.
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La 7an de Julio.
Ree sur la maro.
Tiucifoje al Persujo, portante jiiajn vund-

itojn kaj la cindrojn de la mortintoj; ]a cindroj
de la enJanduloj kuas sub la Granda Templo.
La kranio>»de la lasta Usonano mi donacos al
la muzeo de Teheran.

Fino,
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g^ermana, rusa kaj hispana de Rudolf Sprotte 0,20u unu lingvo internacia a tri? Respondo
al Sro Prof. Diels, de Prof. Louis Couturat,
Paris 0,10

Elektitaj Fabeloj de Fratoj Orimm, tradukis
el la germana lingvo D^o Kabe 0,75

Kiel ni plibeligos la vivon, originale verkita

de „Saulo" 0,25

La kormalsanoj, iliaj kazoj kaj kontra-
batalo. Priskribo populara de Dro O. Bur-
winkel, esperantigis D^o Kunschert, kuracisto
en Wiesbaden 0,50

Solvo de la problemo de lingvo internacia,
de **^, kun germana traduko de Prof. P.
Christaller 0,40

Sub la neo, taglibro de juna loanto de la

Jura montaro, de J. J. Porchat, esperantigis

J- Borel 0,50

Tri unuaktaj Komedioj: „La malfeliuloj"
de A. V. Kotzebue. — „Tie-i oni parolas
esperante" de T. WiIIiams. — „La Renkonto"
de M. Hankel 0,40

Unua Legolibro, gradigitaj legaoj kun fraz-
libro kaj modeloj de leteroj, de D^o Kabe . 0,75

Esperanta Sintakso, la verkoj de Dro Zamen-
hof kaj aliaj atoroj. En Esperanto verkita
de Paul Fruictier 0,70



V^-""^^! JARO DE ..LIBERAJ HOROf^^^^^
iumonata organo por lernantoj de Esperanto.

REDAKCIO KAJ ADMINISTRACIO:
Esper.nto VerUg MSlUr & Borel,

Bcrlin SW 68, Lindenitr.sse 18-19.

JARA ABONPREZO: 2 M. (1 Sm)
Por abonantoj de .Germ Esperantisto"

kaj anoj de G E. A 1,50 M. aJrankite

¥iu Jurnalo, eliranta la 15" de iu monato, celas prezenti

al esperantistoj facilajn kaj instruajn legajojn. i estas

darigo de la multe atataj «Liberaj Horoj", antaa aldono al

„Germana Espcrantisto" Lerta kunlaborantaro helpas la re-

dakcion, liveri al lernantoj facilan, sed tamen interesan kaj

bonstilan literaturon. La praktikan uzon de nia lingvo instruas

dialogoj, modeloj de leteroj, tekstoj kun apuda nacilingva traduko

klp.; amuza parto liveras intercsajn problemojn kaj humorajojn.

Jara abonprezo 2 M. (1 Stn). Por abonantoj de „GerinanB Esperantisto" kaj

mcmbroj de G.E.A. enGermanujo kaj Astrio-Hungarujo nur 1.50M. (0.75Sm).

Por ia cctera ckstcrlando senesceptc 2. M. (1 Sm).

Esperanto Veriag Mdtler & Borel, BerllnSW.,Linden8tr.18-19.



EsperantaBlMloteholnternacia

Tiu-6i biblioteko enhavas facilajn legaojn de

ialandaj eminentaj Esperantistoj. i tial

bonege tagas por ekzercado de la lingvo, u
dum la grupaj kunvenoj, u per privata legado.

is nun aperis:

Na. 1. Legolibreto, deJ.Borel
No. 2. Fabeloj de Andersen,

tradukitaj el dana iingvo, de
Pr. Skeel-GiOrling

No. 3. Bona Sinjorino, novelo
de E. Orzeszko, tradukita el-

pola lingvo de Kabe
No. 4. Rusaj Rakontoj, de
Mamin Sibirjak, tradukitaj el

rusa lingvo de N. Kabanov
No. 5. Don Kioto en Barce-

lono, tradukita e! hispana ling-

vo de Fr. PujuU y Valles
No. 6. El la Biblio, trad. Dro

L. L, Zamenhof
No. 7. EI Dramoj (fragmentoj),

tradukitaj el gerraana lingvo,
de Dro L. L. Z a m e n h o f

No. 8. El Komedioj (fragmen-
toj), esperantigitaj de Dro L.

L. Zamenhof
No. 9. Praktika Frazaro. Dia-

logoj de la intaga vivo, kun-
metis J. Borel

No. 10/11 (duobla numero). Ja-
panaj Rakontoj. EI japana
lingvo, kunmetis Cif Toio

No. 12. Reaperantoj. Familia
drarao de Henrik Ibsen (la akto),

trad el norvega lingvo de 0.

Bilneraann
No. 13. Bulgaraj Rakontoj, el

bulgara lingvo tradukis At. D.
Atanaso V

No. 14/15i (duobla numero)
Amoro kaj Psie de Lucius
Apulejus el latina lingvo tra-

dukis Emilo Pfeffer
No. 16. Komerca Korespondo,
kunmetis J. Borel.

No. 17. Konsiloj pri Higieno,
tradukis J. Borel

No. 18. La Reo de la Ora Ri-
vero, de John Ruskin, el la

angla lingvo tradukis Ivy
Kellerman, A. M., Ph. Dr.

No.l9. Sinjoro Herkules. Unu-
akta burIe.skao de Georg
BeIIy, el germana lingvo trad-
ukis H. Arntz kaj M. Butin

No. 20. La lasta Usonano de

J. A. Mitchell, el la angla lingvo
tradukis Lehman WendeII.

(La kolekto estas darigota.)

Prezo po kajero 0,100 Sm (0,20 M.)

Serio de 12 volumoj (afrankite) 1,250 Sm (2,50 M.)

iu libreto enhavas 40—50 paojn.

EsperantoM Noller Borel
Berlin S.W., Linden-Strasse 18-19.
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